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1. HYRJE (Introduction) 
Projekti BESTSDI “Evolimi i Edukimit Akademik në Ballkanin Perëndimor dhe Trajnim të 
qëndrueshëm profesional për Infrastrukturën e të Dhënave Gjeohapsinore” i ndërmarrë në 
kuadër të programit ERASMUS+ KA2 në vitin 2015, për të mbështetur ngritjen dhe përmirësimin e 
kapaciteteve edukative në Arësimin e Lartë në nivel Kombëtar,  aktualisht është në vitin e tretë 
dhe të fundit të realizimit të tij.   
Në këtë projekt marrin pjesë rreth 15 universitete partnere, tre prej tyre nga vende të KE (Kroaci, 
Gjermani, Belgjikë), ku Universiteti i Zagrebit, Kroaci është Koordinatori i Projektit. 
Shqipëria në këtë projekt u përfaqësua nga dy universitete: 

• Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT),  
o Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN), 
o Fakulteti i Gjeologji-Miniera (FGM). 

• Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT). 
Ky Projekt ka patur gjithashtu mbështetjen e institucioneve me status Partner të Asociuar nga 
Bosnia dhe Herzegovina, Maqedonia e Veriut si dhe dy nën- kontraktorë nga Suedia, Lantmäteriet 
(Swedish National Mapping and Cadaster Authority) dhe Novogit (më shumë hollësi jepen në 
Raportet vjetore 1 dhe 2). 
Qëllimi i projektit BESTSDI është përmirësimi i kurrikulave, futje kursesh të reja deri në nivele 
programesh të reja në Universitetet partnere në funksion të kuptimit dhe implementimit të 
koncepteve dhe komponeneteve të Infrastrukturës së të Dhënave Hapësinore (SDI), të e-
qeverisjes, si dhe zgjerimin të koncepteve për aplikime të shumta, që tashmë po konsolidohen si 
aplikacione në urbanizimin, manxhimet mjedisore të eko-sistemeve, mbulesën e tokës, sistemet 
kadastrale dhe të pronësisë në kuadër të ndërtimit të politikave të zhvillimit bujqësor, si dhe të 
gjitha fushat e tjera të aktivitetit njerëzor, të cilat mund dhe duhet të mbështeten duke u  bazuar 
në NSDI. 
Kurset e përfshira në këtë projekt u referohen studentëve dhe specialistëve në menaxhimin e të 
dhënave primare gjeohapësinore (Gjeodezi dhe Geoinformatika), në fakultete të ndryshme që 
përdorin konceptet e SDI, si p.sh. Planifikuesit hapësinore dhe të qytetit, Inxhinierët pyjorë, 
Gjeografët, Inxhinierët e minierave dhe të gjeologjisë, Arkitektektët dhe Urbanistët, etj.  
Ky raport pasqyron  gjendjen e zhvillimit aktual të Infrastrukturës së të Dhënave Hapësinore (SDI) 
si dhe aspektet e implementimit të futjes së edukimit për Infrastrukturën e të Dhënave 
Gjeohapësinore (NSDI) në arsimin e lartë në Shqipëri. Raporti evidenton, analizon dhe vlerëson jo 
vetëm realizimet dhe impaktin e projektit BESTSDI përgjatë vitit 2018, por synon të bëjë një 
sintezë për gjithë kohëzgjatjen e projekti që nga viti Nëntor 2016 deri Tetor 2019. Në këtë kuptim 
gjendja dhe zhvillimet e NSDI në Shqipëri janë pare/vështruar në konteks me realizimet dhe 
produktet e Projektit, ku në veçanti përmirësimit të Kurrikulave mësimore për lëndë, por dhe degë 
apo fakultete, që kanë domosdoshmëri njohjen, zgjerimin e njohurive dhe aplikimeve si dhe 
përdorimin e produkteve që gjeneron NSDI.  
Raporti trajton dy aspekte bazë: (1) Zhvillimet në ndërtimin e (NSDI), të korreluara këto duke 
marrë parasysh zhvillimet e saj në tre vitet e fundit dhe (2) aktivitetet dhe produktet në kuadër të 
projektit BESTSDI për një përmirësim optimal të kurrikulave dhe të përmirësimit të infrastruktures 
mësimore didaktike në fakultete, me qëllim theksimin e domosdoshmërisë së edukimit të 
studentëve për njohjen dhe përdorimin e NSDI, të përfitimit të produkteve mbi bazën e të 
dhënave që ajo përmban, mundësite që ajo ofron për aplikime në fusha të ndryshme, nevojën për 
të kontribuar në ngritjen dhe mirëmbajtjen e saj. 
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I gjithë ky proces synon mundësimin e vlerësimit të NSDI si një sistem dhe mjedis unik, ku janë të 
grumbulluara dhe të sistemuara të gjitha llojet dhe format e të dhënave gjeohapësinore, të cilat 
në vitet në vijim, do të shërbejë si një mjedis ndoshta i vetëm mbi të cilin do të punohet mbi të 
dhënat gjeohapësinore për të mundësuar gjenerim informacioni. Në këtë kuptim, SDI përbën një 
mjedis standart mbarë Europian për përftimin e të dhënave dhe të informacionit të orientuar ose 
të dedikuar gjeohapësinor. Kjo rrjedh nga arësyetimi se objektivi dhe produkti bazë i kërkuar nga  
Direktive INSPIRE ka të bëjë me ngritjen e Infrastrukturës së të Dhënave Gjeohapsinore në çdo 
vend të KE dhe në ato kandidate.  
Ngritja e kësaj Infrastrukture ka për qëllim të realizojë prodhimin, mbledhjen, përpunimin, 
klasifikimin e të dhënave gjeohaësinore, krijimin e rrjeteve të të Dhënave Gjeohapësinore, për 
tema të parashikuara në direktivën INSPIRE me qëllim që nëpërmjet sistemeve GIS dhe sistemeve 
të portaleve, të mundësojë/gjenerojë gjeoinformacion në funksion dhe mbështetje të politikave 
dhe vendimmarrjes së qeverisë (e-Government), të kërkesave të publikut brenda dhe jashtë 
vendit, për të mundësuar realizimin e projekteve dhe të studimeve në nivel kombëtar dhe 
ndërkombëtar, të cilat kanë kërkesë për të dhëna dhe informacion gjeohapësinor.  
Ngritja e kësaj Infrastrukture kërkon ndërtimin dhe harmonizimin e një sërë komponentesh 
teknologjik, standartesh, sisteme portalesh, instalim të modeluar Hardware-sh dhe Software-sh, 
edukim dhe trajnim të kapaciteteve njerëzore, me qëllim mirëmbajtjen dhe bërjen efiçente të 
kësaj infrstrukture. NSDI është një infrastrukturë moderne që ndryshon thelbësisht nga 
infrastruktura e vjetër, le të themi gjeohapësinore klasike.  
Në konteksin e edukimit dhe të përgatitjes së specialistëve që merren me të dhënat dhe 
informacionin gjeohapësinor, direktiva INSPIRE konsideron si komponent kyç për ngritjen, 
mirëmbajtjen dhe përdorimin e kesaj infrastrukture ngritjen e kapaciteteve profesionale, duke e 
argumentuar këtë me nevojen dhe kërkesën për edukimin, trajnimin dhe përgatitjen e 
specialistëve në shkollat e larta apo universitete, veçanërisht në fushat e gjeodezisë, gjeografisë, 
gjeoinformacionit, etj. Kjo kërkesë ka shkaktuar dhe vijon të kërkojë ndryshime dhe adaptime të 
orientuara të kurrikulave mësimore dhe trajnuese, në kontekst të përdorimit të procedurave, të 
standarteve dhe specifikimeve që shtron Direktiva.  
Kërkesa e projektit për evoluim të edukimit akademik dhe të një procesi trajnimi të vazhdueshëm, 
përbën objektivin bazë dhe madhor të tij, dmth adaptim dhe optimizim të kurrikulave në funksion 
të edukimit të studentëve me komponentet e NSDI si dhe trajnim të dedikuar të specialistëve që 
merren me të dhëna gjeohapësinore, por që kanë mbaruar studimet në dy dekadat e fundit, me 
qëllim përditësimin e njohurive të tyre në këtë drejtim, për të realizuar përfshirjen e tyre me 
kompetencë dhe ekspertizë në këtë infrastructure për ndërtimin, mirëmbajtjen dhe përdorimin e 
saj tani dhe në të ardhmen.  
Përfituesit e produkteve të këtij projekti, UPT (Departamenti i Gjeodezisë pranë Fakultetit të 
Inxhinierisë së Ndërtimit, Departamenti i Burimeve Natyrore pranë Fakultetit Gjeologji- Miniera) 
dhe UBT (Fakulteti i Inxhinierisë Pyjore, Universiteti Bujqësor i Kamzës), në vitin e tretë të këtij 
projekti arritën të realizojnë dy objektivat bazë të tij: 

1. të shqyrtojnë, azhornojnë dhe përmirësojnë në mënyrë evoluese programet mësimore, 
të përgatisin programe dhe subjekte trajnuese dhe edukuse për LLL (Long-Life-Learning) dhe 
fllimin e aplikimit të kurrikulave të azhornuara në procesin mësimor akademik 2018-2019, me 
qëllim forcimin dhe edukimin e studentëve, të specialistëve të tashëm dhe të së ardhmes me 
standarte mësimore dhe ekspertizë në funksion të kësaj infrastrukture.  

2. të përftojnë teknologji laboratorike kompjuterike të përshtatshme për konkretizim të 
kurrikulave të subjekteve apo lëndëve mësimore, që i shërbejnë edukimit në këtë drejtim. 
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Në raport një vend mjaft i rëndësishëm i jepet edhe rolit të ASIG (Autoriteti Shtetëror për 
Informacionin Gjeohapësinor), si institucioni përgjegjës në rolin e koordinatorit kombëtar për 
ngritjen dhe koordinimin e NSDI në Shqipëri, i cili gjatë këtij viti vijoi procesin e ndërtimit të NSDI, 
duke ndërmarrë një sërë iniciativash ligjore, projektuese, forcim dhe institucionalizim të 
koordinimit, rritje të bashkëpunimit me universitete, dhe shprehjen e interesit të tij për të 
mbështetur procesin e edukimit dhe të trajnimit jo vetëm të studentëve, por edhe të specialistëve 
në admnistratën publike dhe më gjerë. ASIG arriti të përshpejtojë dhe kompletojë vendime të reja 
legjislative specifikisht VKM, lidhur me krijimin e standarteve, specifikimet, katalogimin e tyre, 
krijimin e Portalit të ri me shërbime dhe karakteristika të avancuara, zgjeroi bashkëpunimin dhe 
arriti në nivelin e harmonizimit, duke u futur në fazen e krijimit të database në WebGIS të NSDI.  
Pikërisht këto zhvillime, të shoqëruara edhe me një sërë aktivitetesh promovuese, trajnuese dhe 
të shkëmbimit të informacionit, kanë mundësuar rritje të dukshme të interesit dhe të përfshirjes 
së një komuniteti më të gjerë institucional publik dhe të sektorit privat, me qëllim përftimin e 
shërbimeve dhe të produkteve gjeohapësinore. 
 

2. Gjendja e Infrastrukturës së të Dhënave Gjeohapësinore në Shqipëri (Status of SDI in Albania) 
Pas miratimit në Parlamentin e Shqipërisë të ligjit 12/72: “Për Organizimin dhe Funksionimin e 
Infrastrukturës së Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë” dhe akteve nënligjore 
në zbatim të tij sipas standarteve të Direktivës Europiane INSPIRE, ngritjes dhe fillimit të aktivitetit 
në vitin 2014 vlerësohet se Shqipëria ka kryer hapa të rëndësishëm në realizimin e NSDI, duke 
forcuar dhe intensifikuar aktivitetet për implementimin e plotë të saj. 
  
2.1 Zhvillimi i Infrastrukturës Kombëtare të të Dhënave Gjeohapesinore gjatë 2015-2019 
Gjatë viteve 2014-2015, ASIG me qëllim mbështetjen e procesit të implementimit të NSDI, realizoi 
një bazë dokumentash legjislative, procedurash dhe strukturale si: “Strategjia e Ndërtimit të 
Infrastrukturës së të Dhënave Gjeohapësinore” dhe “Plani i Veprimit dhe Investimit”, në 
konformitet me ligjin 12/72, u mbështetën dhe sanksionuan nga Qeveria Shqiptare nëpërmjet 
VKM. ASIG, konceptoi qartë përbërësit/komponentët e NSDI, dimensionet e tij dhe aktivitetet 
bazë teknike-ligjore dhe institucionale, që duheshin realizuar për implementimin e NSDI. 
Implementimi i ligjit 12/72, zbatimi i strategjisë së ndërtimit të SDI, si dhe planifikimi, realizimi i një 
bashkëpunimi të dobishëm me institucione ndërkombëtare, ndërrmarrja e një sërë projektesh për 
zhvillimin e të gjithë komponeneteve, kanë mundësuar hapa të rëndësishëm në ndërtimin e NSDI, 
duke mundësuar aktualisht përdorimin e të dhënave dhe produkteve të saj nga përdorues publik 
dhe private. Gjendja dhe niveli i i zhvillimit i NSDI në Shqipëri evidentohet dhe vlerësohet nga një 
së treguesish të realizuar institucional, ligjor, teknik e teknologjik. Për të pasqyruar këtë gjendje, 
evidentojmë: 

- Aktualisht Autoritei Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), ka kompletuar 
modelin institucional, paketën ligjore dhe rritur bashkëpunimin me prodhues dhe sigurues 
të të dhënave gjeohapësinore, duke bërë progres në zhvillimin e komponenteve të NSDI, 
që lidhen me procesimin dhe standartizimin e të dhënave, me thellim të funksioneve të 
portalit, në  përputhje me kërkesat e Direktivës INSPIRE dhe ligjit 12/72. Mbas viti 2017 
ASIG ka varësi institucionale nga zyra e zëvendës Kryeministrit. 

- Duke filluar nga viti 2018, ASIG ndërtoi  GEOPORTAL të Ri (http://geoportal.asig.gov.al), duke 
zhvilluar operativitet për të përmbushur 4 shërbime bazë, si: Shikimi, Paraqitja, Shkarkimi 
dhe Printimi.  

http://geoportal.asig.gov.al/
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Në kuadër të krijimit të GIS kombëtar si komponente thelbësore për krijimin e rrjeteve të të 
dhënave dhe harmonizimit të tyre për përftimin e produkteve informative gjeohapësinore, ASIG ka 
realizuar: 

a. Krijimin e mbi 22 Standarteve Shtetërore për harmonizimin e të dhënave gjeohapësinore, 
ku  rreth 14 standarte janë institucionalizuar me VKM dhe 22 te publikuara. Standarte të 
miratuara me VKM dhe të Publikuara sipas viteve janë: 

Hidrografia 2015; Kufijtë Admnistrativ ADM 2015; Parcelat Kadstrale 2015; Ndërtesat  
2015; Sistemi i Adresave 2016; Emërtimet gjeogragafike 2016; Modeli Dixhital i Terrenit 
2017; Orthoimazhet 2017; KRGJSH  2017; Zonat e Mbrojtura 2017; Sistemet e rrjeteve 
gjeografike 2017; Përdorimi i Tokës 2017; Gjeologjia 2017; Rrjeti i Transportit 2017; 
Mbulesa e Tokës  2018; Zonat me Rreziqe Natyrore 2018; Demografia 2018; Detet 2018; 
Njësitë Statistikore 2018; Burimet Minerale 2018; Burimet Energjitike 2018; Infrastruktura 
urbane dhe Shërbimet Qeveritare 2018. 

b. Gjatë vitit 2018 u krijua Standarti ose Rregullorja e Modelit të Shpërndarjes (Share) të të 
dhënave dhe Informacionit Gjeohapësinor. 

c. Katalogu i Metadateve për rreth 14 Tema, të institucionalizuara me VKM, në kuadër të 
specifikimeve.                                                                    

 

Në kuadër të ndërtimit fizik të NSDI, me veçori automatizimin dhe përftimin e të dhënave 
gjeohapësinore dixhitale dhe cilësore në konformitet me standartet dhe specifikimet që kërkon 
Direktiva INSPIRE, ASIG ka bërë hapa të rëndësishëm në implementimin e disa projekteve, të 
projektuara/planizuara gjatë viteve 2017, 2018 si: 

a. Projektin CORS,  për Krijimin e Referencës Koordinative Gjeodezike për Shqipërinë, ku janë 
bërë të rëndësishëm për ngritjen e stacioneve aktive permanente të rrjetit gjeodezik 
satelitor të Rendit 1, me synim ndërtimin e 2-3 stacioneve EPN, për lidhje dhe referencë 
me rrjetin European satelitor në konformitet me referencat e tij. 

b. Zhvillime dhe punime fushore për krijimin  e Rrjetit Gravimetrik, ku rezulton ngritja dhe 
përcaktimi i gravitetit absolut në tre pika (Shkodër, Tiranë, Sarandë), fillimin dhe vijimin e 
aktiviteteve fushore për realizimin e rrjeteve kryesore të nivelimit të klasit I-rë (vija e 
nivelimit Tiranë-Durrës).   

c. Projektin e Përcaktimit të Nivelit Mesatar të Detit (NMD). Ka përfunduar procesi i 
instalimit të 4 baticëmatësve në Durrës, Shëngjin, Vlorë dhe Sarandë, me fonde të grantit 
norvegjez dhe nga buxheti i shtetit. 

d. Realizimi i hartës (planit) dixhitale topografike bazë 1:2000, për zonën Tiranë- Durrës- 
Kavajë,  me qëllim mbështetjen e zhvillimit dhe projekteve vendase dhe ndërkombëtare në 
këtë zonë intensive zhvillimi të Shqipërisë. Në këtë konteks ky  produkt i rëndësishëm po 
prezantohet dhe së shpejti do të jetë një produkt eficient për përdorim nga përdorues 
publik dhe privat. Ky projekt është në përfundim. 

 
2.2   Zhvillimi Infrastrukturës Kombëtare të të Dhënave Gjeohapesinore Janar- Qershor 2019 

1.  ASIG ka vijuar me ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen dhe përditësimin e Kornizës 

Referuese Gjeodezike Shqiptare (KRGJSH) në kompletim të elementeve të rinj të saj. 

2. Funksionimi, mirëmbajtja dhe përditësimi i Gjeoportalit dhe GIS-it Kombëtar (Ndërtimi i 

sistemeve të integruara të gjeoinformacionit, që japin informacion të detajuar mbi të 
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dhënat, ndërveprojnë automatikisht dhe ofrojnë shërbimet e rrjetit sipas standardeve të 

Direktivës INSPIRE).  

3. Hartimi dhe implementimi i standardeve dhe rregullave uniforme të infrastrukturës së 

informacionit gjeohapësinor, (hartimi i standardeve, harmonizimi dhe standardizimi i të 

dhënave, mbikëqyrja dhe kontrolli i proceseve, hartimi dhe ndjekja e udhëzimeve dhe 

procedurave të punës, për elementët përbërës të sistemit të gjeoinformacionit). 

4. Sigurimi dhe menaxhimi i burimeve financiare (nga buxheti i shtetit dhe financimet e huaja) 

për të garantuar inputet e nevojshme për realizimin e objektivave të ASIG, si menaxhimi i 

burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse për plotësimin e kërkesave dhe nevojave 

të institucionit në funksion të vendimmarrjes dhe shërbimeve cilësore ndaj publikut.                                                                                                                                                 
 

Për përmbushjen e objektivave të mësipërme, për periudhën Janar – Qershor 2019 nga Autoriteti 

Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), në mënyrë të detajuar jepen detyrat e 

realizuara nga drejtoritë përkatëse si më poshtë: 

2.2.1 Drejtoria e Hartografisë dhe Gjeodezisë realizoi këto detyra: 
1- Bashkërendimi Ndërinstitucional në kuadër të ndërtimit dhe funksionimit të NSDI. 

Në këtë kuadër u përgatit materiali (dokumenti) për Termat e Referencës për rrjetin gjeodezik 

aktiv KRGJSH, bazuar në VKM Nr. 669, datë 7.8.2013 “Për Miratimin e Rregullave për Përcaktimin, 

Krijimin dhe Realizimin e Kornizës Referuese Gjeodezike Shqiptare (KRGJSH), si Metadatë. 

(Ndryshuar me VKM Nr. 359, datë 29.05.2019)”. Po vijohet me proçedurat e mëtejshme për 

prokurimin e projektit. 

2-Ndërtimi i hartës bazë nëpërmjet kontratës me JICA-n (Qeveria Japoneze) për projektin: 

“Informacioni Gjeohapësinor për një Zhvillim të Qëndrueshëm të Tokës në Zonën Tiranë-Durrës-

Kavajë”. 
 

 
 

Fig.1: Harta bazë e shkallës 1 : 2000 për zonën Tiranë - Durrës 
 

3-Projektimi, ndërtimi, mirëmbajtja e Kornizës Referuese Gjeodezike të Shqipërisë (KRGJSH). 

Në këtë kuadër:  

- Nëpërmjet Qëndrës së Monitorimit të Rrjeteve Baticëmatëse në Republikën e Shqiperisë , 

ASIG ka vijuar normalisht monitorimin e nivelit te detit, menaxhimit dhe ruajtjes  së pandërprerë 

http://www.asig.gov.al/images/DokumentaPDF/VKM_669_07.08.2013%20%20i%20perditesuar.doc
http://www.asig.gov.al/images/DokumentaPDF/VKM_669_07.08.2013%20%20i%20perditesuar.doc
http://www.asig.gov.al/images/DokumentaPDF/VKM_669_07.08.2013%20%20i%20perditesuar.doc
http://www.asig.gov.al/images/DokumentaPDF/VKM_669_07.08.2013%20%20i%20perditesuar.doc
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të të dhënave për të katër stacionet: Shëngjin, Kepi Palit, Orikum dhe Sarandë, duke mundësuar 

shërbimin e të dhënave on-line (Hydras3 dhe Cloud) dhe ruajtjen e te dhenave (Raw data).  

- ASIG ka përgatitur Draft udhëzuesin dhe Metodologjinë e punës së nivelimit të klasit të 

parë, në bazë të  projekteve të miratuara të KRGHSH-së si dhe ka hartuar programet e procesit të 

nivelimit në terren,  Aktualisht ka filluar procedura e majeve fizike në terren.  

       
Fig. 2: Rrjetet që përbënë Kornizën Referuese Gjeodezike të Shqipërisë 

 

4-Trasferimi i sistemit ALBPOS nga ASHK (ZQRPP) në ASIG. 

Janë ngritur grupet e përbashketa të punës për të kryer transferimin e sistemit ALBPOS nga ASHK 

(ish ZQRPP) në ASIG.  

 

5-Ndërtimi  i sistemit të të dhënave gjeohapësinore për zhvillimin e rajoneve nëpërmjet fillimit 

të krijimit të hartës bazë të RSH. 

Ka përfunduar për rreth 90% të sipërfaqeveve të rajoneve krijimi i layer-ave kryesor, që do të 

përmbajë harta bazë dixhitale.  

ASIG ka vijuar azhornimin e zonave urbane me informacion harto dhe fotogrametrik  (ortofoto) 

nëpërmjet aplikimit të teknologjisë DRONE (UAV). Përfunduoi projekti i detajuar për Fotografimin 

Ajror me teknologjinë UAV për zonat urbane (rreth 544 km2), në këtë kuadër ka përfunduar 

hartimi i Specifikimeve Teknike dhe po vazhdohet me proceduarat e prokurimit. 
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Fig. 3: Skanim LIDAR (DTM & DSM) 

 

6-Ndjekja e projekteve, pjesëmarrja në eventet ndërkombëtare dhe rritja e kapaciteteve të ASIG 

në proceset që lidhen me krijimin dhe menaxhimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit 

Gjeohapësinor. 

- Janë përgatitur Termat e References (ToR) për trajnimin e stafit për modulin e ndërtimit të 
sistemit CORS. Nga Qeveria Norvrgjrze është akorduar një trajnimi për 3 specialistë nga 
sektrori i CORS/Hartografisë për një periudhë 2 javore. 

- ASIG në bashkëpunim me assitencën norvegjeze SK, ka përgatitur Specifikime Teknike për 
Deparatamentin e Gjeodezise në  Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit dhe me shkollën  e 
mesme profesionale “Karl Gega”, dega topografi, mbi një ndihmë financiare për mjete 
didaktike mësimore, trajnime për pedagogë dhe studentë dhe përmirësim të programeve 
mësimore. 
 

2.2.2 Drejtoria e GIS-t Kombëtar dhe Gjeoportalit realizoi këto detyra: 
1. Funksionimi i Gjeoportalit Kombëtar 

- Mirëmbajtja e Gjeoportalit Kombëtar konform ligjit 72/2012 dhe direktivës INSPIRE, e cila ka 
konsistuar në evitimin e problematikave, që kanë të bëjnë me disponueshmërinë e tij, lidhur me 
performancën  e shtresave për përdorues të veçantë, zvogëlimin e kohës së shkarkimit të 
shtresave në hartë, por për këtë problematikë janë ende duke zhvilluar përsëri testime për 
përmirësime të mëtjeshme të përformacës, shkarkimin dhe printimin nga palet e treta, kujdesi për 
sistemin “helpdesk”, shtimi i shtresave nga përdorues publik. 
Gjatë fundit të 2018 dhe 6-mujorit të parë të 2019, Portali u përmiresua me karakteristika të reja 
si: Kërkim i Avancuar, Shërbimi i Shkarkimit, prezantim i Metadatave sipas INSPIRE, Editim i të 
Dhënave, Funksione Aplikimesh të reja në harta, Regjistrimin e Përdoruesve, Performancë më e 
lartë e Portalit, Interface moderne dhe e lehtë për përdoruesit, Siguri e lartë e të dhënave, dhe 
harta në 3D.  
U realizua ‘back-up’-i automatik i sistemit nëpërmjet Windows Server Backup-WSB, i cili rezultoi i 
suksesshëm  pas testimeve të kryera si dhe procedura e ‘restore’ të ‘back-up’. Për standartizimin e 
këtij procesi është hartuar një dokument “Procedurë e kryerjes së ‘back-up’ dhe ‘restore’ të 
sistemit të Gjeoportalit me anë të ‘Windows Server Back-up’” nga ana e kontraktorëve. 
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Fig. 4: Geoportal i Ri (2018-2019) (Kryefaqja) 

 
Gjatë muajit Mars përfundoi integrimi i shërbimeve të ofruara nga Gjeoportali Kombëtar me 
platformën GG, ku të gjitha shërbimet gjeohapësinore, që ofrohen nga Gjeoportali Kombëtar do të 
kalojnë edhe nëpërmjet kësaj platforme. Shërbimet gjeohapësinore të cilat hostohen nga 
Gjeoportali Kombëtar do të mund të jenë të aksesueshme përmes platformës së ndërveprimit 
(GG). 
 U finalizua Akti Administrativ për funksionin e Gjeoportalit Kombëtar duke përditësuar 
dokumentin mbi analizën e sigurisë së sistemit, sipas ligjit Nr.10 325 të Bazës së të Dhënave 
Shtetërore. 
 
2. Ndërveprimi me sistemet WebGIS    
Sistemi i Gjeoportalit Kombëtar ndërvepron tashmë nëpërmjet shërbimeve të rrjetit me sistemet 
WebGIS të Planifikimit të Territorit, Monumentet e Kulturës, Mbetjet Urbane dhe ALBSREP. Në 
bazë të planifikimit vjetor, në 6 mujorin e parë është parashikuar ndërveprimi në sistemin WebGIS 
i Regjistrit të Adresave, i cili administrohet nga DPGJC.  
 

3. Realizimi i akteve ligjore dhe nënligjore të planifikuara sipas matricës së akteve për vitin 2019, 
përkatësisht për 6 –mujorin e parë të tij. 
 
4.  Përgatitja e akteve admninistrative dhe ligjore.   
Sipas planit vjetor të punës për periudhën Janar-Qershor  2019 janë realizuar: 

- Janë hartuar dhe dërguar për miratim, pranë Kryeministrisë, projekt-aktet “Për një 
ndryshim në urdhrin Nr. 87 datë 25.07.2013 “Për përbërjen, organizimin dhe funksionimin 
e Bordit për Informacionin Gjeohapësinor”.  

- Së fundi u prodhua paketa e projekt-akteve shoqëruar me memo shpjeguese, që pas 
konsultimeve dhe dakordësisë lidhur me përmbajtjen përkatësisht me Drejtorinë e 
Departamentit për Zhvillim dhe Mirëqeverisje, i është përcjellë me e-mail, datë 8.05.2019, 
Drejtorisë së Politikave dhe Sistemit të Mirëqeverisjes në këtë departament, për të vijuar 
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përcjelljen (Zv. Sekretares së Përgjithshme te KM) për miratim dhe  vendim të kesaj paketa 
nga ana e qeverisë. 

- U hartuan dhe dërguan për miratim, pranë Sekretarit të Përgjithshëm të KM, projekt- aktet 
për “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në 
Shqipëri, për temat:  

o “Rrjetet e transportit”, Miratuar me VKM Nr. 133 datë 20.03.2019. 
o “Gjeologjia” , Miratuar me VKM Nr. 134 datë 20.03.2019. 
o “Ortoimazheria”, Miratuar me VKM Nr. 397, datë 19.06.2019. 
o “Modeli dixhital i terrenit””. Miratuar me VKM Nr. 398, datë 19.06.2019. 

- Janë hartuar dhe dërguar për miratim, pranë Sekretarit të Përgjithshëm, projekt aktet ”Për 
rregullat uniforme të infrastrukturës së informacionit gjeohapësinor”. 

- Janë hartuar dhe dërguar për miratim, pranë Sekretarit të Përgjithshëm, projektaktet 
“Rregullat  për shkëmbimin e grupeve dhe shërbimeve të të dhënave gjeohapësinore mes 
autoriteteve publike”. Miratuar me VKM Nr. 399 datë 19.06.2019. 

Në bashkëpunim me Drejtorinë e Gjeodezisë dhe Hartografisë, kanë hartuar dhe përcjellur për 
miratim dhe vendim projekt-aktet “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin “Për Miratimin e 
Rregullave, për Përcaktimin, Krijimin dhe Realizimin e Kornizës Referuese Gjeodezike Shqiptare 
(KRGJSH-2010), si Metadatë”, i ndryshuar me Vendimin Nr. 322, datë 27.04.2016, të Këshillit të 
Ministrave. Miratuar me VKM Nr. 359, datë 29.05.2019. 
 
5. Përgatitja e Standardeve Shtetërore për gjeoinformacionin 
Janë përgatitur dokumentet e Standardeve Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit 
Gjeohapësinor në Shqipëri për temat: a)”Pedologjia” dhe b)”Imazhi i hartës bazë”, 
c)”Infrastruktura industriale” dhe d)”Infrastruktura bujqësore dhe akuakultura”, ne bashkepunim  
institucione pergjegjese publike per keto standarte, Qendrës të Transferimit të Tokave Bujqësore, 
ASIG, Agjencine Kombëtare e Burimeve Natyrore, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, 
Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural. Keto standarte sebashku me 12 standarte te 
pregatitura nje vite me pare pritet te miratohen ne Keshillin e Ministrave. 
 

 
Fig. 5: Standardeve Shtetërore për gjeoinformacionin 

 
6.  Publikimi i të dhënave gjeohapësinore në Gjeoportalin Kombëtar 
Në kuadër të publikimit të të dhënave gjeohapësinore, janë publikuar në Gjeoportalin Kombëtar të 
dhënat: 
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- Linjat e tensionit të lartë të ardhura nga OST. 
- Kabinat elektrike nga OSSHE. 
- Modeli dixhital i sipërfaqes dhe “Hillshade”. 
- Mbulesa tokës Corine 2018. 
- Rendi 2 (Kufi qarku_VKM 360). 
- Rendi 3 (Kufi bashki_VKM 360). 
- Nënvepër hidrocentrali. 
- Lidhje e nënveprave. 
- VKM_360_Kufijtë administartivë (imazh). 

Përsa i takon harmonizimit të të dhënave gjeohapësinore sipas standardeve shtetërore për 
gjeoinformacionin, janë përfunduar përpunimi i të dhënave për temat; “Hidrografia, “Emërtimet 
Gjeografike” dhe “Korniza Referuese Gjeodezike”. 
 
7. ASIG: Koordinimi me Institucionet Publike për përmirësimin e infrastrukturës së 
gjeoinformacionit në Republikën e Shqipërisë. 
- Në vijim të detyrave të koordinimit, mbikëqyrjes dhe bashkëpunimit me autoritetet publike 
përgjegjëse për temat e nenit 11 të ligjit nr. 72/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 
Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”, mbi 
zbatimin e afateve, të vendosura në vendimet e  ASIG, për standardizimin dhe depozitimin e 
informacionit gjeohapësinor, u planifikuan dhe u realizuan takime në institucionet, të cilat janë në 
rolin e autoritetit publik përgjegjës, për tema prioritare të këtij ligji, si më poshtë vijon: 

o Sistemi e adresave. 
o Rrjetet e transportit. 
o Hidrografia. 
o Zonat e mbrojtura. 
o Gjeologjia. 
o Demografia. 
o Përdorimi i tokës. 
o Mbulesa e tokës. 
o Detet. 
o Infrastruktura urbane dhe shërbimet qeveritare. 

 
- Në datën 28.02.2019, ASIG në bashkëpunim me Projektin IMPULS, organizuan në ambientet e 

Hotel Tirana Internacional, Workshop me temë: “Standardizimi dhe harmonizimi i të dhënave 
gjeohapësinore”, me specialistë nga autoritetet publike përgjegjëse, për temat e nenit 11, të 
ligjit nr. 72/2012. Qëllimi i Workshop-it ishte ndihma ndaj autoriteteve publike përgjegjëse në 
implementimin e standardeve të gjeoinformacionit për projektet në të ardhmen dhe 
harmonizimi i të dhënave ekzistuese sipas standardeve të hartuara 

- Janë zhvilluar seminare trajnuese mbi përdorimin e shërbimeve të Gjeoportalit Kombëtar dhe 
rolin e njësive të vetëqeverisjes vendore, në krijimin e informacionit gjeohapësinor me 
specialistët e njësive të vetëqeverisjes vendore, të organizuara në rang qarqesh, me specialistë 
të bashkive të qarqeve: Tiranë, Durrës, Lezhë, Shkodër, Kukës,Diber, Elbasan, Korçë, Fier, 
Gjirokastër, Vlorë. 

- Gjatë periudhës Shkurt-Mars është realizuar anketimi mbi Gjeoportalin Kombëtar drejtuar 
rreth 700 përdoruesëve zyrtar të regjistruar në gjeoportal. Nga përgjigjet e marra, nga 132 
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përdorues të cilët kanë plotësuar këtë anketimin u përpilua analiza e përdorimit dhe 
problematikave.  

- Janë publikuar në faqen zyrtare të ASIG dhe në faqen e Gjeoportalit Kombëtar arritjet e ASIG 
për implementimin e NSDI-së, njoftimet për shtresat e reja të gjeoinformacionit të publikuara 
së fundi, veçanërisht e rëndësishme për ndjeshmërinë që ka është harta e përditësuar e kufijve 
administrativo-territorialë të njësive të vetëqeverisjes vendore e miratuar me VKM-në nr. 360, 
datë 29.05.2019.  

- Gjithashtu, është zbatuar në mënyrë rigoroze legjislacioni për të drejtën e informimit dhe 
mbrojtjen e të dhënave personale. 

- Gjatë periudhës Prill- Qershor janë zhvilluar Workshop-e dhe Seminare në bashkëpunim me 
projektin me JICA dhe projektin norvegjez me Departamentin e Gjeografisë të Fakultetit të 
Historisë dhe Filologjisë dhe Departamentin e Gjeodezisë në Fakultetin e Inxhinierisë së 
Ndërtimit lidhur me përdorimin e gjeoinformacionit dhe aftësimin profesional të studentëve 
për tu përgatitur për të hyrë në tregun e punës. 

- Përsa i takon zhvillimit të projektit të "Reformimit të sektorit të gjeoinformacionit'' është 
dorëzuar nga ana e kontraktonit dokument i “Politikave të qeverisjes së sektorit të 
informacionit gjeohapësinor në Shqipëri. 

- Një projekt i financuar nga Drejtoria Qendrore e Kadastres Norvegjeze është zhvillimi 
infrastrukturës të Gjeoinformacionit për pjesën e Detit (Maritime NSDI) me qëllim menaxhimin 
efektiv të pjesës bregdetare dhe detare. Në bazë të analizës sektoriale mbi ligjet , dokumentat 
e politikave dhe strategjive përkatëse janë identifikuar 8 institucionet përgjegjëse për 
prodhimin dhe mirëmbajtjen e grupeve të dhënave bazë për “Maritime” NSDI.  

- Një tjetër projekt i financuar nga donacioni Norvegjez është projektimi dhe ndërtimi i GIS-it 
Kombëtar. Për këtë qëllim në workshop-in e zhvilluar në datat 5-6 Qershor 2019 në ambientet 
e ASIG morën pjesë një numër autoritetesh publike përgjegjëse për disa nga temat më të 
rëndësishme të gjeoinformacionit me qëllim integrimin e sistemeve të tyre të informacionit 
gjeografik në GIS-in Kombëtar. 

 
8. Asistencë në Institucionet Publike për zhvillimin e Infrastrukturës së Gjeoinformacionit. 
- Në kuadër aktivitetit të vlerësimit të performancës ZRPP & ALUIZNI, janë asistuar teknikisht të dy 
insitucionet në fjalë për ndërtimimin e databazës gjeohapësinore mbi objektet e legalizuara nga 
ALUIZNI dhe të regjistruara nga ZQRPP. Të dhënat në fjalë janë publikuar në Gjeoportalin 
Kombëtar dhe mund të aksesohen nëpërmjet Username/Password (jo publike). 
- Komiteti Shtetëror i Kulteve duke u asistuar nga ana jonë për ndërtimin e Hartës së objekteve 
Fetare, e cila më pas do të publikohet në Gjeoportalin Kombëtar 
 
9. Përmirësimi Infrastrukturës IT Hardware dhe Software në ASIG 
Është në proces hartimi i dokumentit mbi menaxhimin e Riskut të sistemeve IT që administrohen 
nga ASIG. Sektori i Gjeoportalit Kombëtar po kryen mirëmbajtje periodike të infrastrukturës IT 
Hardware dhe Software të sistemeve të Gjeoportalit Kombëtar dhe AlbTopo (Projekti JICA). 
 

Koment:                                                                                                                                                              
Treguesit e mësipërm dhe progresi i bërë për realizimin e tyre, tregojnë se implementimi i NSDI 
është futur në fazë vendimitare për realizimin e saj të plotë, në konformitet me Direktivën Inspire 
dhe Ligjin  72/12, kjo vlerësuar edhe nga partnerë të huaj europianë. Ka përpjekje serioze të ASIG 
për të luajtur rolin e vet si përgjegjës dhe koordinator kombëtar për zhvillimin e NSDI në Shqipëri.   



 

 

BESTSDI – Western Balkans Academic Education 
Evolution and Professional’s Sustainable Training for 

Spatial Data Infrastructures 
 

With the support of the Erasmus+ program:  
Higher Education – International Capacity Building  
N° 574150-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP 

 

15 

 

3.0 Rezultatet e projektit BESTSDI  
Objektivat dhe detyrat e parashtruara në kuadër të Projektit BESTSDI synojnë të evidentojnë 
rëndësinë e futjes në procesin e programeve universitare edukimin dhe ekspertizën për NSDI, si 
një domosdoshmëri për plotësimin e rolit të specialistëve dhe ekspertëve lidhur me ndërtimin, 
mirëmbajtjen dhe përdorimin e saj. Në këtë kontekst, vlerësojmë se Projekti BESTSDI mundëson 
inkorporimin optimal të aspekteve kryesore të edukimit për NSDI, së pari ekspertizë dhe produkte 
mësimore për përmirësimin e përmbajtjes së kurrikulave, dhe së dyti logjistikë laboratorike në 
mbështetje të realizimit konkret të përmirësimit të kurrikulave.  
Një shqyrtim i vëmendshëm i produkteve dhe aktiviteteve të këtij projekti evidenton qartazi se 
rezultatet e arritura, janë ato të duhurat për arritjen e objektivave të tij. Mendojmë se objektivi 
më i rëndësishëm i tij është arritur pikërisht për faktin se partnerët në projekt po përpiqen që këto 
produkte të implementohen në programet dhe procesin mësimor të Universiteteve.  
Në terma konkretë, produktet e realizuara dhe të ofruara janë rezultat i një aktiviteti të 
përhershëm dhe të mirë studiuar nga drejtuesit, me një evidencë/program të ngjeshur aktivitetesh 
dhe pjesëmarrje, me dokumentacion dhe informacion me standarte dhe veçori zbatuese lehtësisht 
me partnerët. Përsa i përket produkteve dhe mënyrës së realizimit të tyre, nënvizojmë: 

- Realizimi i produkteve u mbështet paraprakisht dhe në vazhdim nga ekspertiza e lartë e 
ofruar nga vendet Partnere të KE (Universitete, institucione, Institute, etj.). Produkti bazë i 
kësaj ekspertize, i shpalosur në mënyrë permanente në shumë Workshope, në dy shkolla 
verore, etj. ka synuar të realizojë argumentimin e domosdoshmërisë së futjes apo 
përmirësimit të kurrikulave në vendet partnere me tema, leksione dhe aktivitete mësimore 
lidhur me NSDI, duke dhënë skema dhe alternativa të ndryshme të ndërhyrjes në kurrikulat 
mësimore, në programet apo kurse të ndryshme në universitete, që merren në mënyrë 
specifike me të dhënat dhe informacionin gjeohapësinor apo që kanë interes në 
përdorimin e produkteve të NSDI. 

- Produkti i dytë i realizuar është padyshim, krijimi i një grupi leksionesh, seminaresh dhe 
laboratoresh, të përgatitur nga ekspertë të KE, si dhe ekspertë të njohur nga vendet 
partnere. Krjimi i materialeve mësimore, me synim për t'u inkorporuar apo deri në 
mbështje të përmirësimit dhe modernizimit të kurrikulave mësimore dhe kurseve të reja të 
gjeoinformacionit, sistemimi dhe mundësia e aksesimit të tyre nga kushdo në databazë 
pranë Universitetit të Zagrebit, përbën padyshim një arritje të rëndësishme të projektit. 

- Përcaktimi dhe saktësimi nga parnerët i ekspertizës, të dokumentuar në materialet 
mësimore, i lëndëve dhe i subjekteve është një produkt tjetër i rëndësishëm i projektit. 

- Argumentimi dhe hapat për realizimin e edukimit gjatë gjithë jetës (LLL) duke përgatitur 
dhe ofruar edhe kurrikulat e duhura për këtë qëllim dhe përpjekjet për konkretizimin  e 
tyre si proces para mbylljes së projektit, përbën sigurisht një produkt tjetër të projektit me 
impakt në mbështetjen e NSDI. 

- Pajisja me teknologji kompjuterike me parametra të larta procesimi si dhe të aksesorëve të 
tjerë, mundësojnë partnerët në Shqipëri të ndërtojnë Laboratore Mësimore, me orientim 
realizimin e lëndëve mësimore që lidhen me NSDI.  

- Ideja e realizimit të një Memorandumi Mirëkuptimi midis partnerëve të projektit në 
mënyrë që të ketë një kornizë formale për shkëmbimet e ardhshme për harmonizimin e 
kurrikulave, të materialeve mësimore, mobilitetit në institucionet partnere, mund të 
konsiderohet si një mjet i rëndësishëm për vijueshmërinë e aplikimit dhe zbatimit të këtyre 
rezultateve në të ardhmen.  
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3.1 Shpërndarja e produkteve BESTSDI (Delivered BESTSDI products). 
Në kuadër të aktiviteteve të projektit, në mënyrë sistematike janë ofruar studime, materiale 
mësimore, ekspertiza me nivel të lartë dhe të argumentuara shkencërisht, të gjitha këto për të 
konkretizuar produktet e sipërpërmendura. Në një proces interaktiv, nëpërmjet Wokshopeve, 
shkollave verore, anketimeve, dokumentave të ndryshme të shkëmbyera, etj. është mundësuar 
një analizë e plotë e situatës aktuale të kurrikulave dhe aspekteve të edukimit gjeohpësinor në 
vendet partnere, me synim ofrimin e specialistëve gjeohapësinorë të fushave dhe temave të 
ndryshme në aktivitetin e institucioneve publike, private dhe të biznesit, me ekspertizë të 
mjaftueshme në lidhje me NSDI. Nga shqyrtimi dhe inventarizimi i aktiviteteve të realizuara, 
nënvizojmë ritmin e lartë dhe vijueshmërinë e tyre, gjë që ka mundësuar arritjen e produkteve të 
sipërpërmendura në paragrafin paraardhës. Në ilustrim të këtij shqyrtimi, evidentojmë se:  

- U kryen 6 kërkime dhe u dërguan 17 dokumente, që shërbyen si bazë për realizimin e 
objektivave të paracaktuara të projektit.  

- Në funksion të informimit për aktivitetet në projekt, u krijuan dhe u shpërndanë dy lloje të 
gazetave elektronike (e-gazeta). Për qëllimet e informacionit të brendshëm, 14 edicione të 
gazetës elektronike "BESTSDI Info", të cilat janë shpërndarë në 220 adresat emaili.  

- Për të informuar publikun e gjerë janë realizuar deri tani 2 numra të gazetave elektronike 
"BESTSDI Newsletter", të cilat janë shpërndarë në më shumë se 2,000 adresa emaili, kjo 
edhe në drejtim të pjesmarrësve (stakeholders) të ndryshëm, si dhe të gjitha palëve të 
interesuara në zhvillimin e NSDI në vendet partnere. 

- Janë përgatitur 3 raporte kombëtare për vitin 2017, 2018 si dhe 2019, për Shqipërinë, 
Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal i Zi dhe për Serbinë në funksion të prezantimit të 
situatës dhe arritjeve për ndërtimin e NSDI dhe të rolit dhe aktiviteteve mësimore në lidhje 
me NSDI. Këto raporte ofrojnë një pasqyrë të situatës aktuale në kurrikulat e Universiteve 
si dhe sugjerimet e rekomandimet për veprimet e ardhshme nga ana e komunitetit 
akademik, për të rritur ekspertizën dhe edukimin lidhur me NSDI nëpërmjet rishikimit dhe 
përmirësimit të kurrikulave, në përpjekje të plotësimit të nevojave për specialistë me 
edukim të tillë të sektorit publik, privat, biznesit, etj. Synimi në këtë rast është që subjektet 
e interesuara të rrisin vëmendjen dhe kërkesat për plotësimin e nevojave të tyre me 
personel me kompetenca të duhura për zhvillimin dhe përdorimin e NSDI. Projekti në 
kuadër të plotësimit të nevojave për ekspertizë dhe njohuri specifike lidhur me zhvillimin, 
realizimin dhe përdorimin e NSDI si dhe të krijimit të Materialeve mësimore, mundëson një 
kurrikul të plotë lidhur me çështjet e NSDI, mbështet përmirësimet e kurrikulave ekzistuese 
dhe LLL sipas kushteve specifike të secilit partner. Gjatë vitit të tretë të realizimit të 
projektit, u krijuan materiale mesimore per rreth 9 aspekte baze te ndertimit, 
implementimit dhe funksionimit te NSDI për temat që do të jenë në dispozicion përmes 
moduleve të lartpërmendura (Aneksi 1).  

 

Në argumentim të përshtatshmërisë së Materialeve Mësimore të Tabelës së prezantuar në Aneks 
1, theksojmë se partnerët e Shqipërisë, Departamenti i Gjeodezisë i FIN dhe Departamenti 
Burimeve Natyrore i FGM, kanë realizuar një analizë rishikuese të Kurrikulave të tyre, me qëllim 
përcaktimin e raporteve të lëndëve mësimore për edukimin bazë dhe të dedikuar në raport me 
lëndët gjeoinformative dhe të prezencës së edukimit dhe ekspertizës mbi NSDI, duke marrë 
parasysh edhe ndryshimet strukturore të programeve mësimore për modernizimin e kurrikulave të 
ndodhura në vitin 2017. Nga kjo analizë rezultoi se kurrikulat e përshtatura dhe të realizuara në 
2017, kishin rezultuar në raporte të përshtatshme ndërmjet edukimit bazë dhe lëndëve 
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gjeoinformative, p.sh. në kurrikulën e Departamentit të Gjeodezisë, lëndët gjeoinformative zënë 
rreth 40% të programit në nivel Bachelor dhe në Master Shkencor. Ndryshime të rëndësishme 
kanë rezultuar edhe në Programin e Departamentit të Burimeve Natyrore, ku është miratuar 
programi Mastër Shkencor për GIS. 
Analiza e programeve mësimore të strukturuara është realizuar nën ndikimin e ekspertizës dhe 
feedback dhënë nga ekspertët partnerë Europianë (Belgjika, Gjermania dhe Kroacia) në një sërë 
Workshopesh dhe aktivitetesh brenda projektit BESTSDI, të cilët kanë prezantuar dhe qartësuar 
bindshëm nevojën për përmirësimin e kurrikulave ekzistuese dhe futjen e lëndëve apo moduleve 
të reja si një domosdoshmëri dhe thellim të modernizimit të përmbajtjes së programeve.  
Nga ekspertiza dhe shqyrtimi i kujdesshëm i përmbajtjes së programeve mësimore me natyrë 
gjeoinformative, si dhe duke konsideruar gjendjen, zhvillimin dhe perspektivën e ndërtimit/ 
realizimit të NSDI, u evidentua se në programe kishte mungesa njohurish dhe edukimi të 
drejtëpërdrejtë lidhur me NSDI. Kjo do të thoshte se ekzistonte mundësia që në disa subjekte 
mësimore të adaptoheshin tema, leksione të konkretizuara në grupe lëndësh të caktuara, në 
kontekst të ndërtimit dhe zhvillimit të NSDI, Modelimit të temave dhe metadave, hyrjes në 
përdorimin e rrjeteve të të dhënave në portale, etj.   
Lidhur me adaptimet e realizuara nënvizojmë dy momente të rëndësishme: (1) marrjen në 
konsideratë të faktit se partnerët në projekt rezultojnë me fusha edukimi të ndryshme inxhninierike 
dhe me subjekte mësimore gjeohapësinore të ndryshme (Fig. 6) dhe (2) mënyrën e përcaktimit të 
raportit midis kurrikulave ekzistuese dhe njohurive të edukimit lidhur me NSDI, në funksion të 
edukimit bazë që jepet në Universitete. Ekspertët kanë realizuar dhe skematizuar mënyrën e 
vlerësimit dhe arsyetimit të adaptimit të programeve ekzistuese dhe të nevojës për hapjen e 
programeve te reja te avancuara etj.   
 

 
 

Fig. 6: Skema e integrimit të kurrikulës së edukimit NSDI 
 

Përveç kurrikulës bazë dhe të avancuar që pasqyrohet në Figurën 4, janë krijuar materiale për 
kurrikulat e temave inovative dhe specifike të SDI në kurrikul, të nevojshme për adaptime të 
programeve ekzistuese.  
Vlerësojme se këto dy skema përbëjnë produkte me vlera konceptuale të nxjerra nga projekti në 
funksion të objektivit dhe synimeve të tij. Ato pasqyrojnë saktësisht nevojën dhe 
domosdoshmërinë e futjes së edukimit me njohuri, komponentet dhe praktikat e NSDI në 
Kurrikulat e Universiteteve, duke e parë këtë edukim në raport optimal me programet bazë në 
kuadër të edukimit në gjeoinformatikë. Adaptimi i programeve në këtë kontekst përbën dhe 
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plotëson qëlllimin dhe objektivin e Projektit për një zhvillim dhe përmirësim të kurrikulave në 
Universitete, në funksion të ndërtimit, zhvillimit dhe përdorimit të NSDI.  
 
3.2  BEST SDI Project SDI curricula 
Në kuadër të aktiviteteve të projektit, analiza e strukturës së kurrikulave dhe e përmbajtjes së 
programeve mësimore ekzistuese në universitetet partnere shërbeu si bazë për zhvillimin e 
propozimeve për përshtatjen e re të programeve të kurrikulave. Nga analiza paraprake e 
programeve dhe kurseve specifike në kurrikulat ekzistuese u evidentuan mungesat dhe mangësitë 
e cilësisë së programeve dhe nevoja për përmirësimin e tyre me tema të reja. Në terma konkrete 
analiza evidentoi: 

- Të dhënat hapësinore janë të përfaqësuara në kurrikulat ekzistuese, por jo të orientuara 
për të synuar trajtimin e tyre në konceptin dhe procesimin e tyre për NSDI. 

- Mungon njohja dhe implementimi specifik i aspekteve të rëndësishme dhe formuese të 
NSDI, njohja e standarteve, arkitekturës, model i të dhënave, etj., ndërkohë është vërejtur 
se këto aspekte mund të adaptohen dhe implementohen me sukses në programet 
mësimore niveli master shkencor, apo edhe në programet e GIS.  

- Në programet ekzistuese sidomos në Fakultetet që nuk kanë ekspertizë specifike dhe 
përdorin të dhënat gjeohapësinore në kontekst të lëndëve të tjera, rezulton se NSDI nuk ka 
promovimin e duhur dhe ende nuk ka fituar statusin e domosdoshmërisë së saj në 
programe.  

- Përzgjedhja e lëndëve specifike si lënd me zgjedhje dhe adaptimet në ndonjë apo disa 
lëndë do të ishte ndoshta zgjidhje më optimale, deri ne momentin kur ka kërkesa për 
rishikim programesh, sipas specifikave kohore që kanë univesitetet.  

- NSDI duhet të përfaqësohet në nivel legjislativ dhe promovues.  

 
Fig. 7: Skema konceptuale për adaptimin dhe krijimin e kurrikulave të reja 

 

Nga analiza e situatës aktuale doli në pah domosdoshmëria e përmirësimit të kurrikulës aktuale të 
nivelit Master Shkencor, në formë të adaptimit të leksioneve dhe ushtrimeve. Departamenti i 
Gjeodezisë i FIN ka adaptuar 8 programe lëndësh. Duhet theksuar se kurrikula ekzistuese ishte 
rishikuar në vitin 2017 në kuadër të projektit ERASMUS+, GEOWEB. Departamenti Burimeve 
Natyrore i FGM ka adaptuar gjithashtu 5 programe lëndësh, ndërsa Fakulteti i Pyjeve ka kërkuar 
lëndë të reja dhe adaptim në programe ekzistuese.  
Partnerët në projekt pas dakortësimit për përdorimin dhe shkarkimin e kurseve, metadatave të 
kursit dhe për strukturën dhe materialet mësimore filluan dhe implementuan këto materiale 
brenda vitit akademik 2018-2019. 
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Tabela 2: Programet e adaptuara mësimore 
 

Nr. COURSES SEMESTER TEACHER 
No. of 

STUDENTS 
VOLUME OF 

SDI CONTENT 

5.1 Faculty of Civil Engineering 

 Cadastral system &Land Use Y 2, Sem 2 Besnik Çomo 50 20% 

 NSDI & legislation Y 2, Sem 1 Dr. Sc. Arben Xhialli 15 - 25 10% 

 
Geo-information science and spatial 
analysis 

Y 1, Sem 1 Dr. Sc. Bujar Drishti 15 - 25 10% 

 Digital Photogrammetry Y 1, Sem 1 
Prof. Asoc.  
N. Kopliku 

15 - 25 10% 

 Geodetic Reference Systems Y 1, Sem 1 
Prof. Asoc. Q. Skuka;  
Dr.Sc. Bilbil Nurçe 

15 - 25 10% 

 Spatial databases and Web-GIS Y 1, Sem 2 
Dr. Sc. Bujar Drishti; 
Msc. Genti Qirjazi 

15 - 25 10% 

 
Land Management/Urban Planning 
(S) 

Y 1, Sem 2 Arch. Elda Maçi 15 - 25 10% 

 
Project management and Research 
methodology 

Y 1, Sem 2 Prof. Asoc. G. Gjata 15 - 25 10% 

5.2 Faculty of Geology and Mine 

 Mine Modelling 1 Edmond Hoxha 20 30% 

 GIS 2 Edmond Hoxha 20 10% 

 Photogrammetry 2 Boris Strati 20 30% 

 Satellite Geodesy & Hydrography 2 Boris Strati 20 30% 

 Remote Sensing 3 Spartak Kuçaj 20 30% 

5.  Agricultural University of Tirana 

 Introduction to GIS 1 Ilirjan Myteberi 10 100% 

 Land Use and GIS 1 Edmond Pasho 20 30% 

 Topographic  Cartography 2 Ilirjan Myteberi 25 20% 

 Forest Cadaster and GIS 2 Ilirjan Myteberi 10 20% 

 
National Forest Inventories and 
Remote Sensing 

2 Elvin Toromani 10 20% 

 
 

4. SDI curricula implementation 
Padyshim objektivi kryesor i projektit BestSDI është përcaktimi dhe realizimi i nevojës së njohurive, 
leksioneve dhe aplikimeve të Inspire NSDI, duke e vështruar këtë si një aspekt shumë të 
rëndësishëm, lidhur me aktivitetet e realizimit të informacionit gjeohapësinor, tani dhe në të 
afërmen në kushtet e realizimit të NSDI.  
Për projektin BESTSDI realizimi i këtij objektivi kërkon domosdoshmërisht futjen dhe rritjen e 
peshës së njohurive dhe praktikës së NSDI në kurrukula, e cila realizohet nëpërmjet rishikimit të 
përmbajtjes lëndore të subjekteve mësimore duke i evoluar ato, duke marrë parasysh llojin e 
fakulteteve, nivelin dhe nevojën e përdorimit të të dhënave dhe informacionit që ato kanë,  
strukturën e programeve mësimore, etj. 
Në këtë konteks, në dy vitet e fundit, projekti BestSDI ofroi një sërë aktivitetesh, të cilat konsistuan 
në realizimin me sukses të objektivit kryesor. Ia vlen të përmendimin realizimin e: 

- Skema e integrimit të kurrikulës së edukimit NSDI. 
- Skema konceptuale për adaptimin dhe krijimin e kurrikulave të reja. 



 

 

BESTSDI – Western Balkans Academic Education 
Evolution and Professional’s Sustainable Training for 

Spatial Data Infrastructures 
 

With the support of the Erasmus+ program:  
Higher Education – International Capacity Building  
N° 574150-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP 

 

20 

 

- Krijimin e materialeve mësimore, si leksione, ushtrime, etj. të strukturuara me kujdes në 9 
aspekte, që mbulon SDI në tërësi. 

- Stukturimi i tyre në një database dhe aksesmi nëpërmjet Moddle. 
- Krijimi i laboratoreve të rinj për çdo partner për përpunimin e të dhënave dhe përfitimin e 

produkteve të informacionit gjeohapesinor. 
- Realizimin në mënyrë të programuar të procesit të futjes së këtyre materialeve në 

kurrikulat e çdo partneri. 
- Përgatitja dhe shpërndarja e Raporteve Kombëtare SDI me qëllim vlerësimin e zhvillimit të 

SDI në vendet partnere dhe përcaktimin e njohurive për SDI në funksion të përmirësimit 
dhe evoluimit të Kurrikulave. 

- Organizimi i 2 shkollave verore në Split, Kroaci në Korrik 207/ Qershor 2018. 
- Zhvillime leksionesh apo prezantimesh edhe në seminaret e zhvilluara në Nikshiq/ Mali i Zi, 

Banja Luka/ Bi & H, etj. 
- Organizimi dhe shqyrtimi i sondazheve të realizuara me stakeholder (Prodhuesit dhe 

përdoruesit publikë dhe private) dhe studentët për të dhënë vlerësimin rreth aktiviteteve 
dhe produkteve të NSDI të aplikuara. 

Të gjitha këto aktivitete dhe produkte, në të vërtetë mundësuan realizimin e një procesi real dhe 
cilësor, me impakt pozitiv në pothuajse në kurrikulat dhe programet mësimore të partnerëve të 
projektit.  
 
4.1 SDI in study Programs 
Objektivat specifike të projektit BESTSDI janë: të zhvillojë, të përshtasë apo edhe të krijojë  
kurrikula të reja me orientim për programet që lidhen me GIS dhe NSDI. Me përfshirjen e 
drejtëpërdrejtë të lëndëve që lidhen me NSDI dhe me lëndët e adaptuara pjesërisht synohet 
përmirësimi dhe modernizimi i tërë programeve të edukimin bazë, ku studentët do të fitojnë 
njohuri për të menaxhuar në mënyrë më efikase të dhënat dhe shërbimet hapësinore që ofron 
NSDI, ndërkohë do të kuptojnë se këto njohuri janë mjaft të rëndësishme në tregun e punës, do të 
kuptojnë rolin e tyre, dhe faktin se puna në mjedisn e NSDI do të jetë një kërkesë dhe standart i 
pakthyeshëm për tu angazhuar. Në aktivitetet e tij, Projekti ka prezantuar gjithashtu edhe 
përfshirjen e NSDI dhe aspekteve teoriko-praktike të saj në studimet universitare dhe 
pasuniversitare në institucionet akademike, me qëllim forcimin e profilit edhe si specialist 
gjeohapësinor, me njohuri të mira teorike dhe të teknoligjisë moderne kompjuterike dhe dixhitale. 
Gjithashtu, përmes edukimit, ajo synon të rrisë ndërgjegjësimin për përfitimet e të dhënave të 
planifikuara mirë, të harmonizuara dhe të disponueshme hapësinore. 
Projekti ka objektiva që synojnë edhe zhvillimin e plan programeve, për kualifikimin e stafeve 
akademike, të doktoraturave si dhe ofrimin e kurseve fakultative sipas konceptit dhe parimit “të të 
mësuarit gjatë gjithë jetës” (LLL). Kjo përfshin zhvillimin e: 

- Kurseve të detyrueshëm i të SDI për programet e studimeve universitare në gjeodezi, 
- Moduleve të SDI në programet pasuniversitare për gjeodezi dhe gjeoinformatikë, 
- Komponentëve të kursit të përdorimit të SDI (nuk kërkohen kurse të plota) për programet e 

studimeve universitare në fakultetet partnere, 
- Kurseve me zgjedhje të SDI në programin e studimeve pasuniversitare të fakulteteve 

partnere (përdoruesit e të dhënave gjeohapësinore), 
- Kurseve të trajnimit të qëndrueshëm (edukimi gjatë gjithë jetës) të një game të gjerë 

profesionistësh. 
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Partnerët e UPT dhe UB, duhet të vijojnë bashkëpunimin e nisur, për të gjetur hapësirat për 
implementimin e formatit dhe standarteve veçanërisht të studimeve pasuniversitare dhe 
doktorale në universitetet publike. Përpilimi i programeve për këto nivele, kërkon më tepër 
informacion dhe të dhëna për të zhvilluar programe të përshtatshme dhe efiçiente për edukimin 
dhe kualifikimin cilësor të specialistëve. Gjithësesi, një proces konsultimesh dhe programi 
paraprak mund të zhvillohet në kuadër të projektit BESTSDI. 
 

*Të inkurajohen studentët e nivelit Master Shekencor dhe kandidatët për Doktoraturë, për të 
ndërmarrë tema diplomimi në fusha dhe aspekte të ndryshme të NSDI. Gjatë këtij viti u realizuan 
të paktën dy mbrojtje diplomash nga studentë si dhe kanë kryer praktikën mësimore 10 studentë 
pranë ASIG. Gjykojmë se kjo eksperiencë duhet inkurajuar dhe mbështetur nga stafi akademik i 
universiteteve, si një praktikë e mirë. 
 
4.2 Infrastruktura e të Dhënave Hapësinore në kurset e të mësuarit gjatë jetës (Spatial Data 
Infrastructure in Long-Life Learning courses) 
 

Një nga detyrat e përcaktuara në kuadër të qëllimeve të projektit BESTSDI, është organizimi i 
kurseve të të mësuarit gjatë gjithë jetës. Në seminarin e përbashkët IMPULS dhe projektin BESTSDI 
në Prill 2018, u diskutua rëndësia e mbajtjes së kurseve të rifreskimit të njohurive bazë dhe të 
njohurive të domosdoshme që lidhen me NSDI. 
Në fund të vitit 2018, Departamenti i Gjeodezisë i FIN, përpiloi një program me temat për 
prezantim dhe referim me specialistët që kanë mbaruar më herët studimet në gjeodezi. 
Në kuadër të realizimit të këtij objektivi të projektit BESTSDI, Departamenti i Gjeodezisë në 
bashkëpunim me Autoritetin Shtetëror për Informimin Gjeohapësinor (ASIG), më 3 Korrik 2019, 
organizuan Workshopin e Trajnimit BESTSDI për LLL. 
Me pjesëmarrjen e studentëve të Masterit të Shkencave në “Inxhinieri Gjeodezike”, Fakulteti i 
Inxhinierisë së Ndërtimit (FCE), ekspertë të institucioneve shtetërore si Agjenci Kombëtare e 
Planifikimit të Territorit (AKPT), Shërbimi Gjeologjik Shqiptar (ShGjSh), Instituti i Ndërtimit (IN), 
Bashkia e Tiranës, Agjencisë së Zhvillimit të Territorit (AZhT), Institutit Gjeografik Ushtarak dhe 
Infrastrukturës (MGII), Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRPP), Autoritetit 
Shtetëror për Informimin Gjeohapësinor (ASIG) dhe ndërmarrje private - Kompanitë e Hulumtimit 
të Tokës. Temat e diskutuara ishin: 

- INSPIRE dhe NSDI, Arkitektura dhe Legjislacioni (Konceptet dhe Parimet e SDI). 
- Temat kryesore në SDI (Ortho-foto dhe bazat e të dhënave hapësinore dhe WebGIS), 

(Modelimi i të dhënave SDI dhe harmonizimi i të dhënave). 
- Puna me Portale dhe grupe të të dhënave (Mekanizmat e hyrjes SDI). 
- SDI për Aplikime Tematike. 
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Po kështu, Fakulteti Gjeologji Miniera ka organizuar 3 kurse 2 ditore LLL. Ndërkohë, që një kurs i 
tillë është realizuar edhe nga Fakulteti i Inxhinierisë Pyjore në Universitetin Bujqësor të Tiranës.  
Në kuadër të realizimit të objektivave dhe të informimit të kompanive private dhe steakholders 
për SDI, Departamenti i Gjeodezisë mbështeti iniciativat e dy kompanive private për të organizuar 
kurse trajnimi falas për specialistët gjeodetë dhe gjeoinformativë, lidhur me pajisjet dhe 
teknologjitë moderne të përcaktimeve të pozicionit apo matëse në procesin e grumbullimit të të 
dhënave gjeohapësinore. Në këtë rast përmendim kompaninë „GEOTRIM Ltd.” (Authorized Dealer 
of Trimble Inc.), e cila ka organizuar dhe vazhdon të organizojë seminar trajnues  3 ditor (10.06 - 
12.10.2019) falas mbi teknologjitë marrësat Trimble GNSS dhe Total Stations, shoqëruar me 
programet përpunuese kompjuterike përkatëse.   
Kompania "Gjeo-Vjosa" Ltd.” organizoi gjatë muajit Maj 2019 kurse të shkurtra falas lidhur me 
përdorimin e teknologjive Geomax Instruments (Total stations dhe GNSS).   
Së fundi, Laboratori i Ri i Geomatikës, i përfituar në kuadër të projektit BESTSDI me pajisjet 
kompjuterike si dhe me programet që po instalohen do të përdoret për demostrimet mbi NSDI, si 
WebGIS apo përdorimin e Orthofoto-ve, të imazheve satelitore, duke theksuar në këtë rast se këto 
aktivitete mësimore do të shërbejnë për thellimin e njohurive dhe aplikacioneve në kuadër të 
adoptimeve në kurrikula si dhe për organizimin në të ardhmen e kurseve dhe trejnimeve LLL. 
 
5. Përfundime (Conclusions) 
Përmbajtja e elaboruar në këtë Raport, është një përpjekje e autorëve me qëllim pasqyrimin e  
gjendjes dhe të zhvillimit të Infrastrukturës së të Dhënave Gjeohpësinore në Shqipëri, rolin dhe 
aktivitetet e institucioneve përgjegjëse për NSDI, rolin dhe mbështetjen që jep Universiteti si dhe 
ndikimi që po jep Projekti BESTSDI ne kete proces.  
Duke qenë se ky raport pasqyron/prezanton zhvillimet më të fundit dhe aktivitetet për ndërtimin e 
NDSI, jo vetëm për 6 mujorin e parë të vitit 2019, ka konsideruar edhe nje rishikim të zhvilllmeve 
të NSDI për 3 vitet e fundit në raport me objektivat dhe aktivitete e Projektit BESTSDI dhe impaktin 
e pritshëm të tij veçojmë këto përfundime: 

1. Zhvillimi aktiviteteve të planifikuara në projekt, realizimi i objektivave në tërësi nga 
partneri UPT, mendojmë ka patur impakt pozitiv në procesin për përmirësimin e kurrikulave me 
çështje, leksione apo seminare në funksion të ndërtimit, zhvillimit dhe përdorimit të SDI. 

2. Gjatë procesit të zhvillimit të aktiviteteve, gjykojmë se projekti BESTSDI u bë i njohur dhe 
i prekshëm nga trupa akademike, studentët, specialistët dhe institucionet. Prezantimi i leksioneve 
apo seminareve në procesin mësimor, vënia në efiçensë të menjëhershme të laboratorit të 
Geomatikes 2 (Fotogranetrisë), kontribut i projektit BESTSDI, pjesëmarrja në seminare trajnuese, 
etj, e bënë të njohur projektin dhe impaktin e tij pozitiv qartazi.   

3. Programet mësimore në Fakultetet e UPT (FIN & FGJM) të strukturuara apo adaptuara 
në kuadër të projektit BESTSDI, u bënë efektive gjatë vitit akademik 2018-2019 në masën 90%, me 
synim modernizimin dhe afrimin me standartet europeane të edukimit në fushën e Gjeodezisë, 
Gjeologjisë dhe Gjeoinformacionit.  
Për FGJM, në kuadër të projektit ERASMUS+, GEOWEB është miratuar nga Ministria e Arsimit dhe 
Sporteve hapja e  programit Master Shkencor në GIS, në të cilin janë përfshirë edhe lëndë të 
rekomanduara nga Currikula e projektit BESTSDI.  

4. Nëpërmjet gjetjeve të pasqyruara në këtë raport lidhur me gjendjen, zhvillimin dhe 
realizimet e NSDI, mund të konkludojmë se: 
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a. Ka progres dhe thellim poztiv e cilësor të proceseve të ndërtimit të NSDI në Shqipëri. 
Ndërtimi i Portalit të ri me karakteriska dhe funksione të avancuara, realizimi dhe miratimi i 
standarteve të 22 temave konform standarteve të INSPIRE, fillimi dhe realizimi i procesit të 
harmonizimit për 6 tema, implementimi i disa projekteve për KRGJSH, krijimi i hartës bazë 3D dhe 
përgatitja e një sërë produktesh gjeoinformative, të gatshme për përdorim, përcaktimi i saktë i një 
sërë procedurash, që mundësojnë ndërtimin dhe përdorimin e të dhënave në SDI, bashkërendimi i 
arritur, etj. janë tregues, të cilët afirmojnë/premtojnë një zhvillim pozitiv dhe cilësor të ndërtimit 
të SDI në Shqipëri përgjatë këtyre 3 viteve.  
 

b. ASIG ka bërë progres real lidhur me bashkërendimin për SDI me institucionet publike, 
duke e konkretizuar me marrëveshje legale lidhur me procesin e krijimit të metadave dhe 
standarteve të të dhënave, të aksesimit të temave specifike nga këto institucione nëpërmjet 
portalesh në koordinim me Portalin kryesor.  
 

c. Departamenti i Gjeodezise ka rritur dukshëm bashkëpunimin me ASIG në funksion të 
realizimit të detyrave të projektit BESTSDI dhe të njohjes dhe edukimit lidhur me NSDI nëpërmjet 
aktivizimit të specialistëve të ASI në procesin mësimor, në realizimin e praktikës mësimore të 
nivelit Master pranë ASIG, në realizimin e aktiviteve të tilla si Seminare trajnuese, LLL, etj. 
 

d. Së fundi, ASIG si aktori kryesor në ndërtimin dhe zhvillimin e NSDI, po bën përpjekje të 
mira me institucione të huaja apo pjesëmarrje në projekte të KE, për të rritur ekspertizën e 
specialistëve të tij. Në këtë proces, ka përpjekje për të ingranuar/përfshirë/aktivizuar edhe 
Departamentin e Gjeodezisë. 
 

e. Zhvillimi i deritanishëm i SDI në Shqipëri po dikton ndërrmarrjen e një reforme brenda 
ASIG, me qëllim përgatitjen e këtij institucioni për fazat e ardhëshme të realizimit të SDI. 
  
6. Abstrakt 
Ky raport u përpilua në kuadër të objektivave dhe produkteve që ka parashikuar projekti 
ERASMUS+, BESTSDI, për evoluimin e procesit të edukimit gjeohapësinor, duke përmirësuar 
kurrikulat apo adaptuar lëndë të reja, bazuar në skemat dhe procedurat e përfituara gjatë 
zhvillimit të projektit. 
 
Raportet vjetore për çdo vend partner në projekt ka parashikuar si produkt përpilimin e tyre çdo 
vit, me qëllim që të bëjë një vlerësim sa më real lidhur me zhvillimet e SDI në vend, një projekt 
madhor në nivel european, i cili rrjedh nga zbatimi i Direktivës INSPIRE të KE/2007. 
Në këtë konteks, ky raport por edhe 2 të mëparëshmit, dmth të viteve 2017, 2018, janë ndërtuar 
në mënyrë të tillë që të ndihmojnë në realizimin objektivave të projektit BESTSDI dhe për të 
evidentuar zhvillimet e NSDI për çdo vend partner dhe publikuar ato. 
Në këtë kontekst, ky raport ka pasqyruar hollësisht zhvillimet e NSDI në Shqipëri, aspekte të 
realizimeve të komponenteve  bazë të saj siç janë: Arkitektura e Sistemit, Ndërtimi i Standarteve, 
realizimet ligjore, pasqyrimin e aktiviteve dhe  projekteve të ndryshëm në funksion të ndërtimit të 
saj. 
 
Në krye të raportit konstatohet dhe pasqyrohet gjendja e zhvillimit të SDI. Kjo situatë është 
vlerësuar dhe gjykuar bazuar në aktivitetin dhe realizimet e ASIG, si Autoriteti përgjegjës  dhe 
koordinatori ligjor për ndërtimin dhe zhvillimin e SDI në Shqipëri. 
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Në Zhvillimet e tre viteve të fundiit dhe specifikisht në 6 mujorin e parë të 2019, evidentohet 
progres i mirë dhe cilësor në drejtim të finalizimit ligjor të Standarteve për 22 tema të INSPIRE, 
Ndërtimi i Portalit të RI me funksione dhe karakteristika të avancuara, fillimi i procesit të 
harmonizimit të të dhënave, zhvillimin e projekteve të ndryshme në mbështetje të procesit të 
grumbullimit të të dhënave në kuadër të NSDI, etj. 
 
Bazuar në këtë gjendje, në raport janë prezantuar edhe produktet e ndryshme të projektit 
BESTSDI, të cilat kanë për qëllim të rrisin dhe ndikojnë në procesin e edukimit gjeohapësinor në 
konteks të ndërtimit dhe përdorimit të NSDI. 
Produkte të tilla si vlerësimi i kurrikulave ekzistuese, nevoja për ndryshime dhe adoptimim të 
çështjeve të SDI dhe INSPIRE në to, me qëllim realizimin  e edukimit dhe ekspertizës  të studentëve  
me  konceptet, praktikat, procedurat e ndërtimit, të implemntimit dhe përdorimit të SDI, shihen si 
objektiv kryesor në projekt. 
 
Projekti BESTSDI gjatë zhvillimit të tij ka ofruar një sërë produktesh në funksion të këtij objektivi. 
Duhet të përmendim realizimin e dy skemave llogjike që u përdorin në procesin e përcaktimit të 
ndryshimeve të kurrikulave apo lëndëve të reja deri në programe të reja, duke konsideruar faktin 
se partnerët në projekt e kanë edukimin gjeohapësinor dhe aplikimet gjeoinformative  në nivele të 
ndryshme. 
 
Në raport në fakt janë pasqyruar: krijimi i materialeve mësimore (leksione, seminare, ushtrime) 
nga pjesëmarrësit e Projektit BESTSDI, krijimi i një databaze për to, lëndët që kërkuan adoptim apo 
ndryshime të kurrikulave, aplikimi dhe realizimi i tyre gjatë vitit akademik 2018-2019, krijimi i 
laboratoreve të rinj me kontribut të projektit BESTSDI, me qëllim mbështetjen e procesit mësimor 
dhe edukativ të studentëve, përgatitjen dhe zhvillimin e kurseve për edukimin gjatë gjithë jetës 
(LLL), etj. Në raport bazuar në këto realizime, është mundësuar që të shqyrtohet edhe impakti i 
projektit mbi zhvillimet në SDI. 
 
Të gjithë këto produkte janë parë dhe ballafaquar me nevojën për t'iu përgjigjur zhvillimeve të 
NSDI si në çdo vend, edhe në Shqipëri. 
Kjo mënyrë e përgatitjes së raportit, ka mundësuar nxjerrjen e vlerësimeve përfundimtare, të cilat 
shërbejnë për të vlerësuar jo vetëm arritjet dhe realizimet e projektit, por për t'i shërbyer edhe 
institucioneve dhe stakeholdersave në këtë fushë deri në nivel publiku, me qëllim theksimin e 
nevojës dhe domosdoshmërisë së edukimit të studentëve dhe të specialistëve duke nënvizuar 
faktin se NSDI shihet si sistem, mjedis unik ku do të mbështeten në të ardhmen të gjitha aktivitetet 
gjeohapësinore.  
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Anex 1: 
 

Tabela 1: Tema mesimore per adaptim ne kurrikula mesimore ne universitete (Best SDI) 

Modul Tema 

Module 1. SDI concepts 
and principles 

The usage of spatial data in different application domains: examples of 
spatial data (sets) and applications; 

Module 1. SDI concepts 
and principles 

Existing barriers to access and use spatial data: non-harmonisation, 
licensing and pricing, restricted use, …; 

Module 5. SDI Assessment 
and Quality Issues 

Quality and Experience of a Service: how well does a service work from a 
user perspective (the way it is organised and can be used, portrayal, …) 
and from a technological perspective, i.e. against standards or 
specifications (availability, capacity and performance); 

Module 2. SDI at Work 
Introducing the publish-search/find-bind paradigm by using single points 
of access (portals) to distributed data and services; 

Module 9. SDI Application 
Development 

Different approaches and different steps in applications development: the 
need to start with a well thought and good design; 

Module 9. SDI Application 
Development 

Methods for requirements analysis in GI including the definition of work 
processes and data flows, functional and non-functional requirements; 

Module 9. SDI Application 
Development 

The design of usable user interfaces to support the many interactions in 
the work process: using mock-ups to create a first visual outline of the 
intended interfaces; 

Module 2. SDI at Work 
The role of metadata in SDI, the different types of metadata (discovery, 
evaluation and usage) and the standards they are built upon (ISO 19115, 
ISO 19119 and ISO 19139); 

Module 3 SDI Data 
Modelling and Data 
Harmonization 

Comparing existing data sets or data models against specifications; 

Module 3 SDI Data 
Modelling and Data 
Harmonization 

Methods and steps for data transformation and the definition of syntactic 
and semantic transformation rules; 

Module 5. SDI Assessment 
and Quality Issues 

Overview of tools and environments to perform testing and validation; 

Module 7. Technological 
Trends 

SDI to improve sharing and exchanging data, but taking into account 
sensitive information by using secure access mechanisms and protection 
of (spatial) features. 

Module 9. SDI Application 
Development 

Some examples and exercises to identify use cases given a pre-defined 
work process for different actors; 

Module 9. SDI Application 
Development 

Methods for mapping and describing business/work processes to identify 
the activities, the actors and interactions that take place, and the role of 
data and geographic information in those processes in particular; 

Module 9. SDI Application 
Development 

What are and how do Agile development methods work, such as Scrum: 
the interactive approach through the organisation of sprints; 

Module 1. SDI concepts 
and principles 

Different types of SDI and different models: hierarchical or network 
based, connecting distributed resources; 

Module 1. SDI concepts 
and principles 

Different components of SDI: data, metadata, access mechanisms, 
standards, people and organisations, institutional and legal aspects …; 
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Module 2. SDI at Work 
How to evaluate whether a data set or a service is of the required quality 
and is fit for purpose (fit for intended use); 

Module 3 SDI Data 
Modelling and Data 
Harmonization 

Reading and using the UML conceptual modelling language (including 
how to read application schema’s); 

Module 3 SDI Data 
Modelling and Data 
Harmonization 

Modelling our universe of discourse: spatial, temporal and other aspects; 

Module 4. SDI Access 
Mechanisms 

Fundamentals on how the WWW works, the technology stack and 
protocols used, its basic operations and the importance of URI’s, URL’s 
and URN’s; 

Module 5. SDI Assessment 
and Quality Issues 

The difference between QA of spatial data production and data products 
(in terms of accuracy, completeness …) and QA of SDI components; 

Module 5. SDI Assessment 
and Quality Issues 

The difference between QA and conformity/compliancy with standards 
and specifications in the context of SDI; 

Module 6. Non-
technological 
Developments 

Overview of different license and business models for the distribution of 
spatial data (including the Creative Commons framework); 

Module 6. Non-
technological 
Developments 

The Open Data movement and the application of Open Data principles in 
the context of SDI in different countries of Europe; 

Module 7. Technological 
Trends 

Overview of the major developments and trends as defined by UN-GGIM 
and OGC (with focus on technological trends); 

Module 7. Technological 
Trends 

3D/4D geospatial data: space and time including the provision of 
examples on: moving objects in space (eye-tracking), agent-based 
modelling (indoor/outdoor); augmented reality (looking to the past and 
into the future); etc. 

Module 8. SDI for 
Thematic Applications 

Analysis of differences and commonalities between different data sets 
and identification of specific challenges to link/integrate them; 

Module 8. SDI for 
Thematic Applications 

Visit to and exploration of specific platforms and tools: small assignments 
to access and use the available information/data. 

Module 9. SDI Application 
Development 

What are Application Programming Interfaces (API’s) and what are 
geospatial API’s: examples of how they are used in the context of SDI; 

Module 9. SDI Application 
Development 

Zooming in on different geospatial API’s such as OpenLayers, 
OpenStreeMap, Leaflet, etc. Smaller exercises to use these environment 
to carry out simple GIS tasks. 

Module 3 SDI Data 
Modelling and Data 
Harmonization 

Data harmonisation and semantic interoperability; 

Module 3 SDI Data 
Modelling and Data 
Harmonization 

The role of ontologies and vocabularies; 

Module 2. SDI at Work 
The role of catalogues and catalogue services, and the concept of 
harvesting catalogues; 

Module 5. SDI Assessment 
and Quality Issues 

Detailed QA and quality control issues related to metadata and 
catalogues: problems and issues that might occur, including examples and 
how to solve them;  

Module 6. Non-
technological 

Authoritative spatial data and official registries and/versus volunteered 
geographic information and crowdsourcing. 
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Developments 

Module 8. SDI for 
Thematic Applications 

Overview of relevant European Directives and national legislation in the 
thematic (and related) fields; 

Module 3 SDI Data 
Modelling and Data 
Harmonization 

Explaining and analysing examples of product specifications and INSPIRE 
data specifications in particular (examples to be chosen depending on the 
field of interest); 

Module 6. Non-
technological 
Developments 

Geospatial data and their integration with other data/information for 
different applications; 

Module 1. SDI concepts 
and principles 

Main geospatial standards, the standardisation process and relevant 
standardisation bodies; 

Module 5. SDI Assessment 
and Quality Issues 

Methods for testing and validating harmonized data against data 
specifications including examples; 

Module 7. Technological 
Trends 

The influence of huge amounts of data on the way we work (big data): 
cloud computing; workflow and provenance; big data analytics; big data 
coming from social networks/media; etc. 

Module 7. Technological 
Trends 

New ways to publish and use geospatial data on the web by making use of 
semantic web technology such as linked data: examples and small 
exercises on usage and implementation; 

Module 4. SDI Access 
Mechanisms 

Architecture patterns and overview of the Service Oriented Architectures 
used in most SDI’s, based on at least three tiers: data, applications 
(clients) and services; 

Module 3 SDI Data 
Modelling and Data 
Harmonization 

Encoding mechanisms and data exchange formats (including XML, GML 
and RDF); 

Module 4. SDI Access 
Mechanisms 

OGC web service interfaces for accessing, discover, download, visualize, 
process … geospatial data; 

Module 4. SDI Access 
Mechanisms 

Detailed explanation and discussion on how WMS, WFS and CSW work, 
including examples from INSPIRE; 

Module 6. Non-
technological 
Developments 

E-Government processes and the location enablement their G2C, G2B and 
G2G interactions; 

Module 6. Non-
technological 
Developments 

Analysis of typical e-Government processes and modelling them using the 
BPMN (standard) language; 

Module 3 SDI Data 
Modelling and Data 
Harmonization 

Data quality and validation of transformed data. 

Module 4. SDI Access 
Mechanisms 

Exercises to set-up different type of OGC web services such as 
WMS/WMTS, WFS, CSW. 

Module 8. SDI for 
Thematic Applications 

Approaches to make the linking and integration of disparate data 
resources from the same application field including some exercises; 

Module 2. SDI at Work 
Providing examples of good geoportals and open data portals and discuss 
the characteristics of good portals (rich content, multiple providers, …). 

Module 5. SDI Assessment 
and Quality Issues 

What is Quality Assurance in the context of SDI’s and how does the 
quality control process work? 

Module 5. SDI Assessment 
and Quality Issues 

Introducing aspects related to value, cost/benefits and performance 
management in the context of SDI’s. 

Module 3 SDI Data ISO 19100 series of standards: reference model, spatial schema, temporal 
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Modelling and Data 
Harmonization 

schema, rules for application schema, portrayal, data product 
specification, …; 

Module 4. SDI Access 
Mechanisms 

Web services: what are they; what can they do; how do they work and 
what are different types of web services; 

Module 4. SDI Access 
Mechanisms 

Overview of support of OGC web services in popular GIS software; 

Module 6. Non-
technological 
Developments 

How to share spatial data to a maximum degree, while protecting 
sensitive information (such as personal information); 

Module 8. SDI for 
Thematic Applications 

Identification of specific metadata initiatives and specifications, and 
different ways to handle and describe the metadata; 

Module 8. SDI for 
Thematic Applications 

Analysing metadata records and comparing them with basic discovery 
metadata collected in SDI catalogues; 

Module 2. SDI at Work 
Provide examples and ‘simple’ exercises to search for specific data sets 
and services, to correctly evaluate the content of the metadata record 
and to bind the data in a GIS desktop or other application; 

Module 1. SDI concepts 
and principles 

Examples of existing SDI’s, their evolvement over time and comparison 
worldwide. 

Module 5. SDI Assessment 
and Quality Issues 

SDI assessments: different methods to compare and benchmark SDI 
implementations; 

Module 7. Technological 
Trends 

Major programmes to support better and more data, more accessible and 
easy to use: Copernicus and GNSS, Galileo, … 

Module 1. SDI concepts 
and principles 

SDI’s as answer to resolve those barriers: facilitating access, stimulating 
sharing and optimizing use; 

Module 5. SDI Assessment 
and Quality Issues 

Exercise to explore different SDI’s and evaluate them based on one or 
more methods and to compare results; 

Module 7. Technological 
Trends 

New ways of data acquisition and new data sources: UAV’s; Image-based 
Mobile Mapping, Laser scanning, Crowd Sourcing and VGI; etc. 

Module 3 SDI Data 
Modelling and Data 
Harmonization 

Difference between conceptual, logical and physical data models; 

Module 4. SDI Access 
Mechanisms 

Discussing the need for elaborating a good strategy for service 
implementation: how to implement portrayal, how to organise layers (in 
case of WMS); potential issues of performance; … 

Module 6. Non-
technological 
Developments 

Detailed overview and comparison of relevant European (and national) 
legislation with regard to GI and other public sector information: INSPIRE, 
PSI, Aarhus & Access, …; 

Module 8. SDI for 
Thematic Applications 

Overview and analysis of specific spatial data models and comparison 
with the relevant INSPIRE specifications: examples of existing data sets; 

 


